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مجموعة العمل تنقل معاناة فلسطينيي سورية وانتهاكات المعتقلين إلى "
 "مجلس حقوق اإلنسان في جنيف

      

 
 

 عناصر من مجموعة فلسطينية موالية للنظام بغارات أمريكية شرق سورية(7) قضاء. 

  برميل متفجرة على محيط مخيم خان الشيح من جهة سكيك 8المروحي يلقي الطيران. 

 أهالي مخيم اليرموك يشكون نقصاً حاداً بالماء وتراكم النفايات في شوارعه. 

 األونروا تعلن عن استبدال بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان. 
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 ضحايا

إحدى المجموعات الفلسطينية " العودة الفلسطينيةحركة شباب "عناصر من ما يسمى ( 7)قضى 
وذلك جراء غارات الطيران األمريكي، أمس األول،  ،التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري 

على جبل ثردة الواقع إلى الجنوب من مطار دير الزور العسكري في المنطقة الشرقية لـ ديرالزور 
 .شرق سورية

 
اح العسكري لحركة شباب العودة على صفحتها على الفيس بوك الجن" قوات الجليل"وأوردت 

 :أسماء الضحايا الشبعة وهم

، "أحمد بدوي الرقاض"، "هادي أحمد سعيد الترجمان"، "دمحم رمضان عقلة"، "عيسى محمود بدوان"
 ".يونس عيسى عبد القادر"، "هنداوي أحمد العيساوي "، "أحمد ابراهيم السليمان األحمد"

فادي "بقيادة المدعو  1155أيار  51تأسست في " حركة شباب العودة الفلسطينية"يذكر أن 
، وتعمل على تجنيد أبناء المخيم وزجهم في معارك واشتباكات قوات النظام السوري ضد "المالح

كانت قد نعت من قبل مقتل عدد من عناصرها و  قوات المعارصة المسلحة في أكثر من منطقة،
 .أخرى في سورية في دير الزور ومناطق

 

 التطورات آخر

لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم  33شارك مركز العودة الفلسطيني في لندن بأعمال الدورة الـ 
ممثاًل " أحمد حسين"سبتمبر في جنيف، حيث ألقى  –أيلول  51المتحدة المنعقدة اليوم االثنين 
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رية، مداخلة شفهية ضمن جلسة عن مركز العودة ومنسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سو 
 .النقاش العام الالحق لمداوالت البند الرابع حول لجنة التحقيق الخاصة بالقضية السورية

تركزت المداخلة حول معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية، هذا وقد كان مركز 
ضوء فيها على معاناة فلسطينيي العودة قد زّود المؤتمر بمداخلة مكتوبة باللغة اإلنكليزية سلط ال

سورية، معتمدًا على العمل التوثيقي لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، وبدوره اعتمد 
 .مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة المداخلة ضمن وثائقه الرسمية

ندوًة  فيما عقد مركز العودة الفلسطيني وبمشاركة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،
خاصة حول المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية وما تعرضوا له من انتهاكات جسمية 

 .لمجلس حقوق اإلنسان 33داخل المعتقالت السورية على هامش الدورة الـ 

دمحم "حيث تم عرض شهادة ألحد الناجين من التعذيب في المعتقالت السورية روى فيها الالجئ 
شهادته حول ما يتعرض له الالجئون الفلسطينيون في سجون النظام السوري من تفاصيل " نجمة

المتخصصة " غولنوز سيدامينوفا"جرائم وتعذيب حتى الموت، إلى ذلك استضافت الندوة الباحثة 
 .في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والباحثة في مركز جنيف لحقوق اإلنسان

 
ًا مختصرًا تناول خالله خالصة إحصاءات وأبحاث والتقارير عرض" أحمد حسين"فيما قدم األستاذ 

التوثيقة لمجموعة العمل والتي تتناول أوضاع فلسطينيي سورية وما تعرضوا له من انتهاكات 
داخل وخارج سورية، باإلضافة إلى عرض آخر اإلحصاءات حول الضحايا والمعتقلين 

 .الفلسطينيين السوريين خاصة ضحايا التعذيب منهم
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الذي ستصدره مجموعة العمل  1152ما أعلن الحسين عن إطالق التقرير نصف السنوي لعام ك
من أجل فلسطينيي سورية ومركز العودة اليوم، والذي يرصد أهّم األحداث التي ألّمت بالمخيمات 
والتجمعات الفلسطينية في سورية، من استهداف وحصار وخسائر بشرية من ضحايا ومعتقلين 

ويسّلط الضوء على  ،1152يونيو /يناير وحزيران/الممتدة بين شهري كانون الثانيخالل الفترة 
األوضاع العامة لالجئين الفلسطينيين داخل سورية وخارجها في كافة الصعد المعيشية 
واالقتصادية واإلغاثية والصحية والقانونية، من خالل التوثيق الميداني الخاص بمجموعة العمل 

 .يةمن أجل فلسطينيي سور 

ُيذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية هي مجموعة حقوقية إعالمية انطلقت من 
العاصمة البريطانية لندن بمشاركة العشرات من الناشطين والباحثين الفلسطينيين الذين عملوا 
على توثيق الضحايا واالنتهاكات التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون السوريين، حيث تم 

ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين، وأكثر من ( 3335)المجموعة حوالي وثقت 
 .حالة تعذيب حتى الموت في المعتقالت السورية( 315)معتقاًل، باإلضافة إلى ( 5511)

في غضون ذلك، شنت الطائرات الحربية أول أمس األحد غارات جوية استهدفت أطراف مخيم 
بريف دمشق والمزارع المحيطة به، فيما أفاد مراسل مجموعة خان الشيح لالجئين الفلسطينيين 

برميل متفجراة على محيط مخيم خان الشيح من  8العمل، أن الطيران الحربي ألقى أكثر من 
 .جهة سكيك اقتصرت أضرارهم على الماديات
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يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال القصف المتكررة التي تستهدف المخيم ومحيطه بمختلف أنواع 
األسلحة الثقيلة من قصف جوي ومدفعي يستهدف المنطقة بشكل متكرر، حيث يسجل بشكل 

 .شبه يومي استهداف المزارع والبلدات المحيطة بالمخيم بالبراميل والمتفجرة والقذائف المدفعية

وفي جنوب العاصمة دمشق، يشكو أبناء مخيم اليرموك المحاصر من نقص حاد بالمياه وتراكم 
شوارعه وأزقته، حيث التزال قوات الجيش واألمن السوري ومجموعاتها الموالية  للنفايات في

يومًا، وتقطع ( 5111)وتقطع الكهرباء عنه منذ أكثر من ( 5581)تحاصر مخيم اليرموك لليوم 
يومًا على التوالي، مما يضطر االهالي المحاصرة للذهاب ( 731)الماء عن أحياء المخيم منذ 

ورة للمخيم وقضاء عشرات الساعات من أجل الحصول على بعض ليترات من إلى المناطق المجا
 .ماء الشرب

داعش الذي يسيطر على معظم أحياء المخيم، بعدم  -في حين اتهم أبناء المخيم تنظيم الدولة 
زالة النفايات، حيث تنبعث الروائح  تحمله المسؤولية والالمباالة بتعامله مع قضية تأمين الماء وا 

في كثير من حارات المخيم نتيجة تراكم النفايات، علمًا أن اقتحام تنظيم الدولة للمخيم  الكريهة
مطلع نيسان العام الماضي تسبب بإيقاف عمل المؤسسات اإلغاثية والخدماتية التي كانت تعمل 
زالة النفايات والركام بشكل يومي، وخروج معظمها من المخيم إلى  على تأمين المياه للسكان وا 

 .لدات المجاورةالب

وكانت قوات الجيش واألمن السوري قد أوقفت تغذية المخيم عبر شبكة المياه القادمة من 
، األمر الذي جعل المؤسسات اإلغاثية التي كانت 1153/أيلول/1المناطق المجاورة منذ يوم 

 .تعمل داخل المخيم إلى العمل على استصالح وتشغيل بعض اآلبار اإلرتوازية

 

 لبنان

أنها ستبدأ استبدال بطاقات الصراف ( األونروا)أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
اآللي منتهية الصالحية والخاصة بفلسطيني سورية في لبنان، اعتبارًا من األسبوع القادم، وأفادت 

 .األونروا أنها ستقوم بإرسال رسائل نصية عبر الهاتف للمستفيدين من المعونة المادية
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إلى ذلك أرسلت رسالة نصية إلى الالجئين الفلسطينيين تبلغهم فيها أنه بسبب تجديد بطاقات 
الصراف اآللي سوف يتم دفع مستحقات شهر أيلول استثنائيًا مع مستحقات تشرين األول في 
منتصف شهر تشرين األول، كما أكدت في رسالتها على أنه سيتم إرسال رسالة نصية خالل 

 .دمين لحضور رب األسرة المسجل لديها، إلستالم البطاقة الجديدةاليومين القا

عن قيامها تحديث بيانات  1152/ يوليو _ تموز /  11وكانت وكالة األونروا قد إعلنت يوم 
العائالت الفلسطينية السورية في لبنان، ودعت جميع العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية 

بالتوجه إلى مراكز األونروا حسب األيام التي حددتها  1152/  7/ 13والمدونة لديها حتى تاريخ 
 .لالجئين في بيانها

يذكر أن عدد الالجئين من فلسطينيي سورية في لبنان وفق احصائيات وكالة األونروا لعام 
( 33)ألفًا في حين تشير احصائيات غير رسمية إلى انخفاض العدد إلى ( 31.1)بلغ  1151

 .ألف الجئ

 

 6192/ سبتمبر –أيلول / 91/وأرقام حتى  إحصائيات و سوريةفلسطيني

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .1151يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .1152ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 71)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 5111) على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من( 5581)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 587)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 731)يومًا، والماء لـ 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 5131)

عات يومًا بعد سيطرة مجمو ( 5133)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 811)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
صلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الوا: مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


